
 

 

 

 

 

 

Klass Placering Produkt Företag Län Poäng Omdöme 

BAGERI             

Hårt bröd 

Guld Dravknäcke Kopparlundens bageri Västmanlands län 18,75 Innovativt, vackert och mycket smakrikt. Makalöst! 

Silver 
Äpple och 
Rosmarin 

Trulls Knäckeri Västra Götalands län 16,75 
Innovativt bröd med välbalanserade smaker av äpplepuré-  och rosmarin. Vi vill 
äta mer, gärna till goda ostar. 

Brons 
Hildas Vedugns-
gräddade 
Sesamknäcke 

Skogs-Hildas 
Stenugnsbageri & Café 

Västernorrlands län 16 
Ett otroligt vackert och välgjort hantverksbröd som är både krispigt och smälter i 
munnen. 

Hårt tunnbröd Guld 
Kryddat hårt 
tunnbröd från 
Ångermanland 

Skogs-Hildas 
Stenugnsbageri & Café 

Västernorrlands län 19 
Ett mycket gott traditionellt tunnbröd. Bra balanserad smaksättning med perfekt 
sprödhet - som musik i munnen. Professionellt utfört från degberedning till färdigt 
bröd. 

Klassiska sydsvenska 
bröd 

Guld Kavring 3.5 
Systrarna Lindqvist Cafe & 
Surdegsbageri 

Blekinge län 16 
Ett kaxigt bröd som kommer att dela Sverige. Kraftfulla smaker av kaffe och 
kummin. Ser ut som en liten tryffel! 

Silver Floras fänkål 
Gunnebo Slott och 
Trädgårdar 

Västra Götalands län 15,5 
Ett inbjudande bröd med välbalanserad kryddning och fin textur. En proffsig och 
traditionell limpa. 

Mjukt tunnbröd Guld 
Vedugns bakade 
Hällakakor 

Skogs-Hildas 
Stenugnsbageri & Café 

Västernorrlands län 19 Ett bröd i all sin enkelhet som vi gärna äter varje dag! 

Smaksatt bröd 

Guld 
Redvägs 
Yoghurtbröd 

Redvägs Bageri Västra Götalands län 18,1 
Under en blyg och välkaramelliserad skorpa gömmer sig en magisk arom som tar 
oss till fäboden. En markant och frisk doft av yoghurt bidrar till den eleganta 
smaken som på ett fint sätt balanserar syra och sälta. 

Silver 
Höjdens 
Schabzieger 

Höjdens Mejeri Kalmar län 17,2 
Ett vackert format bröd med tydlig doft- och smakkaraktär. Konsistensen vittnar 
om ett skickligt hantverk på fullkornsmjöl. En distinkt och spännande smak av 
klöver som överraskar juryns smaklökar. 

Brons Klöverön Skåra Gårds Bageri Västra Götalands län 16,7 
Ett vackert lite rebelliskt bröd. Konsistensen signalerar hög kunskap om råvaror 
och förädling. En hyllning till rosmarin och valnötter. 

Småkakor 

Guld Hallon-Rapskaka 
Systrarna Lindqvist Cafe & 
Surdegsbageri 

Blekinge län 19 
Utsökt, smakrik och välkomponerad. En klassisk mormorskaka med modern 
touch! 

Silver Jitterbugg 
Skogs-Hildas 
Stenugnsbageri & Café 

Västernorrlands län 16 Få ingredienser, härliga smakkombinationer. Ett litet mästerverk. 

Brons Kolasnitt Solhaga Stenugnsbageri Hallands län 14 Innovativ användning av svedjeråg. En kaka i tiden - med sting! 
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Surdegsbröd med 
kulturspannmål/lantsort 

Guld Halländskt lantbröd Solhaga Stenugnsbageri Hallands län 18,5 
Här finns allt! Smak, härlig textur och doft. Ett bröd som andas yrkesstolthet och 
hantverksskicklighet. 

Silver Virvlad dinkel Byns Bagare Skåne län 15 
Ett vackert bröd med välkomponerade dofter och smaker. Spannmålets karaktär 
lyfts fram på ett föredömligt sätt. 

Brons FyllÖ 
Lottas Bak&Form, 
surdegsbageri 

Västra Götalands län 15 Ett välutvecklat bröd med fin färg, balanserade smaker och fin syra. 

Surdegsbröd med råg 

Guld Finsk Råg Hjulsjö 103 Västmanlands län 16,7 
Ett vackert klassiskt rågbröd gjort enligt alla konstens regler. Hantverk i balans 
med den finska naturen. En skiva till frukost håller humöret uppe hela dagen. Fin 
konsistens och härlig balanserad rågsmak. 

Guld Kvarnbröd Solhaga Stenugnsbageri Hallands län 16,7 
Vackert bröd där hantverket lyckas öppna råvarans smaker. Nydanande - den 
nordiska rågkulturen möter det kontinentala. Tydlig rågkaraktär där mustiga och 
syrliga smaker mognar till en aromatisk finnish i munnen. 

Surdegsbröd med vete 

Guld Slöingebröd Solhaga Stenugnsbageri Hallands län 19,5 
Ett mycket vackert dekorerat och välgräddat surdegsbröd. Inkråmet är luftigt, 
elastiskt, saftigt och aromrikt. Vi bjuds en underbar doft och fantastiska smaker i 
en härlig kombination! 

Silver Systrarnas Special 
Systrarna Lindqvist Cafe & 
Surdegsbageri 

Blekinge län 18,5 
Ett fylligt, luftigt och aromrikt surdegsbröd med en frasig skorpa och ett härligt 
segt inkråm. 

Brons Skåra Skåra Gårds Bageri Västra Götalands län 17,25 En komplett smaksensation med fin konsistens samt luftigt och elastiskt inkråm. 

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING         

Chutney Guld 
Jordärtskock-
chutney 

Anna-Karins skafferi Blekinge län 17 
En harmonisk chutney med sötma, syra och hetta i balans. Ett trevligt tillbehör om 
passar till många rätter! 

Glögg Guld 
Kärleksglögg från 
Loos 

Lotta-Boden Gävleborgs län 16,4 
En tomteröd utmanare när glöggångorna lägger sig som en vällustig dimma över 
julefriden. Jordgubbar bildar stommen i denna vänliga, inkluderande dryck. 

Klassisk marmelad 

Guld Morot havtorn Mitt Skafferi Västernorrlands län 16 
En mycket vacker marmelad med härlig färg och ljuvlig doft. Bra smak som är i 
balans. Ett fantastiskt arbete med balansen av havtornets tydliga karaktär i 
samklang med sötman från moroten. 

Silver 
Korona Jordbær 
marmelade 

Rokkedysse Bær Danmark 15,5 
Produkten har en fantastisk sommardoft och smakar verkligen sommar, med sin 
ljuvliga gammaldags karaktär av jordgubbe. Här kommer råvaran kommer till sin 
rätt! 

Klassisk sylt 

Guld Dagg 
Enets Marmeladeri & 
Bageri 

Jönköpings län 19 Friska hallon som möts av syrliga rabarber och blir till en succé! 

Silver Gruvsylt från Loos Lotta-Boden Gävleborgs län 17,3 Rik, fyllig och generös sylt. Vacker och användbar. 

Brons 
Smultron- och 
blåbärssylt 

Gamlegården Delikatesser 
och Hantverk 

Blekinge län 17,2 Goda smaker med bra balans som gifter sig och sticker ut. 

Brons Hjortronsylt Jokkmokksbär AB Norrbottens län 17,2 Bra balans, skön syra, känns nyplockat. 

Kryddad marmelad 

Guld 

Karamelliserad 
päron-marmelad 
med ingefära, 
rosmarin och lime 

Lanthandeln i Malmö 
Saluhall AB 

Skåne län 19,1 
Fantastisk doft och smak av päron som lyfts av kryddningen. Alla ingredienser fint 
balanserade och bitarna ger fin textur. Den här fungerar till många ändamål! 

Silver 
Rabarbermarmelad 
med päronkonjak 

Ställbergs skafferi Örebro län 18,2 
En marmelad med härlig doft. Den är balanserad och god. Bitar av rabarber 
förhöjer upplevelsen och håller emot sötman. Päronkonjaken slår diskret igenom. 

Brons 
Gul 
hallonmarmelad 
med Cointreau 

Bränneriets Gård AB Skåne län 18 
Doftar jättegott. Gula hösthallon med drag av apelsin. Balanserad och 
koncentrerad bärsmak med trevlig syra som förhöjer. 

Brons 
Lotta´s marmelad 
gröna krusbär och 
kardemumma 

Lotta-Boden Gävleborgs län 18 
Härligt intensiv smak av krusbären. Fin, syrlig och kryddig doft med 
kardemumma. Trevlig marmelad, bra balans och en kryddning som lyfter. 
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Kryddad sylt Guld Hallon choklad sylt Hallongården Skåne län 18 
En vacker och karaktärsfull sylt med tydliga smaker och i fin balans. En väldigt 
god sylt! 

Matsås 

Guld Syrad chilisås Kvillinge Ekologiska Östergötlands län 15,5 
Trevligt med närproducerade råvaror, och syrningsprocessen tillför en extra 
dimension. En god sås som sticker ut från mängden! 

Silver Ketchup klassisk 
Matmakarna Butik & 
Catering Skåne AB 

Skåne län 13,5 
Den här har verkligen potential att bli barnfamiljernas mathantverksfavorit! En 
ketchup med riktig karaktär! 

Brons 
Liura svensk 
ärtsoja 

Fredrik Hedlund 
restaurangkonsult AB/Liura 

Dalarnas län 13,25 En spännande produkt med stor potential! 

Mjölksyrade grönsaker 

Guld 
Tanggunkimchi - 
morotskimchi 

Bergslagens 
grönsaksförädling AB 

Örebro län 18,5 Coola citrustoner i heta välsyrade morötter, charmerande mjuk konsistens. 

Silver 
Syrad Vitkål/Morot 
med paprika 

Gavie’s Gårdar  Hallands län 17 
Kärleksfullt strimlade grönsaker som vid syrningen utvecklat spännande 
hallontoner. 

Nektar Guld Havtornsnektar Hällesjö Bigård Jämtlands län 16,75 En publik och energirik havtornsnektar med en flerdimensionell tropisk smak! 

Saft 

Guld 
Talldricka från 
Loos 

Lotta-Boden Gävleborgs län 17,5 
Vi förförs över skog i flytande form på flaska! Här finns bara friska tallskott i både 
doft och smak. 

Silver Svartvinbärsaft Gårdsbutiken Höga Kusten Västernorrlands län 16,7 
Svarta vinbär i finstämt saftformat med oväntad solvarm mildhet. Med bibehållen 
karaktär som lockar också det yngre klientelet. 

Silver Klarbärssaft Resville Mathantverk Västra Götalands län 16,7 
En klar klarbärsfavorit med tydlig doft och smak av bittermandelspetsad marsipan. 
En vuxen smak med balanserad syra och fin strävhet. 

Vinäger Guld 
Sherryvinäger på 
nypon 

Jepsons Södermanlands län 18,7 
En fyllig vinäger med distinkt syra och en sötma som hänger kvar. Ett innovativt 
hantverk med en exklusiv känsla! 

Övrig dryck 

Guld Vånga Must 
Vångadalens frukt och must 
i samarbete med Rörumsro 
Must & Frukt 

Skåne län 19,6 
En vacker rosa äppeldröm med en balanserad smak som får tanken att sväva och 
läckergommen att kräva mer. Wow! 

Silver Getvassledryck Skärvångens bymejeri Jämtlands län 17,1 
Ett mångfacetterat möte mellan det tama och det vilda, det råa och det 
processade. När lingon bidrar med syra fluffar getvasslen till och ramar in denna 
fascinerande dryck. 

Brons Äpple på flaska Bredängs ciderbryggeri Blekinge län 17 
En flytande tugga av sommarens första äpplen med en frisk doft och ett 
suggestivt djup. 

CHARKUTERI             

Färskkorv 

Guld Salsiccia Steensgaard Danmark 16 
En god välgjord griskorv med balanserad smak och bra munkänsla. En fin och 
Intressant kryddsättning med rosmarin och kryddnejlika. 

Silver Chili & Senapskorv Dilens Saluhall Gävleborgs län 15 
En hantverksmässigt utmärkt gjord korv med mycket harmonisk smakbild. Den 
har en pigg kryddning och en snygg eftersmak av huvudråvaran. 

Brons Färskkorv Ockelbo Kyckling AB Gävleborgs län 14,5 En kycklingkorv med behaglig konsistens, fyllig smak med en gyllenbrun färgton. 

Leverprodukter 

Guld Valnøddepate Steensgaard Danmark 16,5 
En vacker pastej med tydlig leverton och elegant smak vars konsistens drar åt 
härlig gåslever. 

Silver 
Edgårdens 
Leverpastej 

Edgården AB Västerbottens län 14 Tekniskt perfekt bredbar pastej med fin nyanserad kryddning. 

Brons Skånsk leverkorv Degeberga kött o chark Skåne län 12,5 En klassisk julkryddad leverkorv. 

Brons Brösarpspastej 
Österlens Kött & Vilt 
Brösarp 

Skåne län 12,5 Klassisk svensk leverpastej, med fin färg och konsistens. 
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Lufttorkad korv 

Guld Lemon salami Steensgaard Danmark 17 
Väldigt vacker korv med en perfekt konsistens. En fin ton av citrus binder 
samman detta perfekta hantverk. 

Silver Anniqas Snackis Edgården AB Västerbottens län 15,5 
Vacker korv med en mjuk behaglig konsistens. Härliga smaker av svensk 
matkultur. 

Brons Fennikel salami Steensgaard Danmark 15,5 
Innovativ form och fint utförande utan fjälster. En jämn mognad och fin smak av 
fänkål. 

Lufttorkat kött 

Guld Steensgaardskinke Steensgaard Danmark 16 Slående fin konsistens kombinerad med härliga mognadstoner! 

Silver Coppa Steensgaard Danmark 15,5 
Vacker bit med bra marmorering. Väldigt fin konsistens med en perfekt 
balanserad sälta. 

Brons Lufttorkad skinka Dilens Saluhall Gävleborgs län 15 Vacker bit med underbar marmorering.Trevlig smak! 

Suovas Guld Suovas renytterlår Jillie Ren & Vilt Jämtlands län 17,5 
En lyxig, vacker och osminkad toppråvara som levererar smakmässigt såväl rå 
som lättstekt. Juryn förflyttades till den värmande elden i en samisk kåta. 

Sylta och blodprodukter 

Guld Blodpudding 
Österlens Kött & Vilt 
Brösarp 

Skåne län 16 Trogen sina rötter, men samtidigt varsamt förändrad. En klassiker med finess! 

Silver 
gammeldax 
pressylta 

Degeberga kött o chark Skåne län 15 
En välgjord produkt som ger ett exklusivt intryck. God balans mellan kött, fett och 
kryddor. 

Värmebehandlad korv 

Guld 
Viltmortadella m 
pistage 

Millert  & Dahlén kött, vilt, 
chark AB 

Södermanlands län 18,5 En innovativ produkt, ett bra hantverk med fina råvaror! 

Silver Tomek Grillkorv Edgården AB Västerbottens län 18 En jättebra hantverksmässig produkt, allt harmoniserade bra tillsammans! 

Brons Nobeltuppkorv 
Tockafarmarens Ungtupp 
AB 

Skåne län 17,5 En jättebra produkt med stor potential! 

Värmebehandlat kött 

Guld 

Lamm med 
rosmarin & timjan, 
varmrökt med 
enris/bokspån 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 19,5 Mycket bra utseende, konsistens och smak. Övertygar på alla punkter! 

Silver 
Dilens 
alspånsrökta 
delikatesskinka 

Dilens Saluhall Gävleborgs län 17 Bra hantverksskicklighet! 

Brons 
Varmrökt 
Fläskkarre 

Bergmans fisk & vilt Västerbottens län 16 Bra hantverkskonst! 

FISKFÖRÄDLING             

Fiskfärsprodukter Guld Gäddbiffar Björks Ringsjön Skåne län 14 
Ett fint hantverk med en svensk hållbar råvara. Stort plus att den är glutenfri. 
Fiskburgaren ser genuint god ut. Den rena smaken göra att fiskburgaren passar 
både i hamburgaren och med klassiska tillbehör som skirat smör och lingon. 

Gravad fisk 

Guld Gravad rödingfilé Norums Fiskrökeri AB Västerbottens län 18,3 
Så bra som en gravad röding kan bli. Ypperligt traditionellt hantverkskunnande 
har resulterat i en fantastiskt välsmakande delikatess! 

Silver 
Chili & limegravad 
regnbågsfilé 

Börtnans Fjällvattenfisk Jämtlands län 17,75 
En känsla för produktegenskaper har givit en färgstark och supertrevlig gravad 
regnbåge. 

Inlagd fisk Guld 
Stektinlagd 
strömming  

Saltharsfjärdens fisk och 
rökeri 

Gävleborgs län 19,8 
Utomordentligt hantverk producerat med omtänksamhet och kärlek. Får även den 
mest skeptiske att välja en svensk klassiker! 

Kallrökt fisk Guld Kallrökt lax Bergmans fisk & vilt Västerbottens län 18,75 
Nytänkande och traditionellt kunnande resulterar här i en inbjudande produkt. En 
sublim rökt smak som gifter sig med höstens äpplen och hjortron. 
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Varmrökt fisk 

Guld Konungens röding Bergmans fisk & vilt Västerbottens län 19,35 
Ett omsorgsfullt rökt konstverk. Mästerligt hantverk i så väl temperatur som färg. 
Svenska folket kommer att älska denna delikatess! 

Silver 
Varmrökt 
Regnbåge 
Dubbelfilè. 

Sjöarps Rökeri Jönköpings län 19,25 I regnbågen hittar vi denna rökta skatt. Skapad med kunskap, tradition och hjärta! 

Brons Böckling 
Saltharsfjärdens fisk och 
rökeri 

Gävleborgs län 19,1 
Gyllenbrun klassisk produkt. Rökt med hantverksmässig känsla och erfarenhet, till 
en gastronomisk delikatess. 

JÄSTA DRYCKER             

Öl och mjöd Guld 
Nils Oscar 
Kellerbier 

Nils Oscar AB Södermanlands län 18 
En spänstig och karaktärsfull lager gjort enligt tyska renhetslagen anno 1516. 
Total harmoni i varje klunk. 

Övriga fermenterade 
drycker 

Guld 
Roots Kombucha 
äpple & kryddor 

Roots of Malmö Skåne län 15,25 
Kombucha och kryddor i perfekt balans i en smakfull och spännande variant. 
Kanske en ny julfavorit, men vi dricker den gärna året runt! 

MEJERI             

Blåmögelost Guld Lida Blå Räven & Osten Kalmar län 16,25 

Vi har verkligen försökt att hitta fel, men inte funnit några! En fantastiskt 
balanserad och uttrycksfull smak, smälter som smör i munnen.Len, mjuk, snäll, 
söt, finstämd och välbalanserad sälta. God nötighet. Syrlig doft, krämig med viss 
kornighet, gräddig, lång eftersmak. 

Fermenterade 
mjölkprodukter 

Guld Drickyoghurt 
Mjölkproduktion 
Kronogården 

Västra Götalands län 17 
Här finns inga fel. Produkten har en underbar doft och smak av brynt smör. Den 
är komplex och fyllig och ger mersmak. Vi ville inte sluta dricka den! 

Silver Supertjock yoghurt 
Mjölkproduktion 
Kronogården 

Västra Götalands län 16,75 
Här har vi en frisk härlig syra med smak av jordärtskocka, brynt smör och 
citrustoner. Produkten har en lång eftersmak och lämnar ingen oberörd! 

Brons Naturell Yoghurt Skålldals lilla ekomejeri Västra Götalands län 15,25 
Väldigt aptitligt utseende, jämn och fin konsistens. Lång eftersmak med 
spännande karaktär. 

Hälsingeostkaka Guld 
Gammeldags 
Hälsingeostkaka 
saffran 

Smedsgårdens delikatesser Gävleborgs län 15,8 
Den ostkaka med läcker gul färg och en harmonisk balans mellan sötma och 
saffranssmak. En tydlig och mycket angenäm mjölksmak. 

Mjuk och halvmjuk 
kittost 

Guld Ådala Gårdsost Ådala Gård AB Skåne län 16 
En mycket vacker ost med fin, fuktig yta och färg. Den har en gräddig smak med 
toner av nötter och honung. Sinnebilden för en riktig hantverksost! 

Mjuk vitmögelost Guld Grimlas vita Jan-Ols Geten Gårdsmejeri Örebro län 15 
En rustik hantverkscamembert, perfekt balanserad med mild och tydlig getsmak 
och smidig konsistens. 

Oljemarinerad ost 

Guld 
Fjällko Färskost 
Hjortron och 
Kvanne 

Mathantverkshuset 
VuollerimDelikatesser 

Norrbottens län 17 Juryns favorit! Med mild mjölkton och fin sälta tömde vi hela burken. Kärlek på bit! 

Silver Getostbollar Höjdens Mejeri Kalmar län 15,5 
En god och oerhört snygg produkt med vackra symmetriska bollar och en slät, 
krämig konsistens. 

Pressad ost/hårdost 

Guld 
Skärvångens 
Gullrun 

Skärvångens bymejeri Jämtlands län 17 En ost som bjuder på en mycket god och fin, lagrad ostsmak! 

Silver Herr Ober Åsbergets Gårdsmejeri Jämtlands län 16,5 
Osten har en fin smak med balanserad sälta. Bra smältbarhet och en smidig 
konsistens. 

Brons Åsa´s Hårdost Åsa´s Ost Gävleborgs län 16,25 
En ost med en fin jämn naturskorpa och jämn hålsättning. Spröd i munnen och 
smälter fint. Ren och fin aromatisk smak. 

Småländsk ostkaka 

Guld 
Ostkaka på 
fjällkomjölk 

Glada Geten Gårdsmejeri 
AB 

Skåne län 17,8 
En exemplariskt bakad ostkaka! Den har en spännande smak med en mjuk och 
härligt saftig konsistens. 

Silver 
Lyckliga Hönans 
Ostkaka 

Berga Matglädje AB Örebro län 14,6 Fin balanserad smak. God mandelsmak. Lagom söt. 

Brons Herrsäter Ostkaka Herrsäter Gård Östergötlands län 14 En vacker ostkaka med fin smak. 
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Stekost 

Guld Löpeld Svedjan ost Västerbottens län 16 
En stekost med mild och fin gräddsmak och balanserad sälta. Den har en mjuk 
konsistens och en fin stekyta. 

Silver Herrsäter Gnissel Herrsäter Gård Östergötlands län 15,5 
En gräddig, mild ost med lagom syra och sälta. Praktisk form, fin stekfärg och en 
mycket behaglig konsistens. 

Brons Stekost Frid&Fröjd Höjdens Mejeri Kalmar län 15 
Mycket balanserad smak mellan ko, get, gräddighet och chili med tydlig hetta och 
sälta. Fin konsistens. Vackert utseende med chili på utsidan! 

Syrad ost 

Guld Neptun Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 18 
En väldigt uppskattad ost, nära perfektion! En vacker ost som visar stor 
yrkesskicklighet. Ett hantverk vi gärna äter igen! 

Silver Garpens Fyrost Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 16 
Den här osten överraskar med sin fina krämighet, den har en mild och angenäm 
smak. Osten är fortfarande ung och kommer att få ännu mer karaktär av att 
lagras. 

Övrig ost 

Guld Nodino 
Team Mejeri AB/ Frägsta 
Mejeri 

Västernorrlands län 17 
Ett fint mathantverk med bra krämighet och jämn mognad och kvalitet. Juryn 
tömde hela burken! 

Guld Ricotta 
Team Mejeri AB/ Frägsta 
Mejeri 

Västernorrlands län 17 Ett fluffigt moln av ren njutning. Fint mathantverk av hög klass! 

ÖVRIGT MATHANTVERK           

Glass och sorbet 

Guld 
Saffransglass med 
salmbärskompott 

Österlenkryddor AB Skåne län 15,4 
En mycket god glass med bra kropp och munkänsla. Generös smak och färg av 
egenodlad saffran och salmbär. En väldigt rolig ide som för tankarna till Gotland. 

Silver Hallongelato Hollanders Glass Västra Götalands län 14,6 Härlig textur med äkta smaker. Nyskapande och klassisk på samma gång. 

Brons 
En Får Tacka® 
Original 

En Får Tacka® 
(Masmästargården AB) 

Örebro län 14 En riktig god glassbas med stor potential för smaksättning. 

Innovativt mathantverk 

Guld Picklade plommon Högtorp gård Södermanlands län 17 

Svenskt mathantverk i toppklass. Exceptionell perfektion förvandlar utgallrade 
plommonkart till krispiga juveler i sin lag. De fyller även det svenska behovet av 
oliver och kapris. Lika perfekt på ost- och charkbrickan som till den smörstekta 
fisken. Ett nytt användningsområde för en älskad råvara. 

Silver Kräftsik Bergmans fisk & vilt Västerbottens län 16,5 
Kan vi förädla hållbar och nyttig fisk på detta vis är det en sann innovation. Att 
tillaga fisk till perfektion kräver sin mathantverkare. Vi längtar redan efter fler 
smaker! 

Silver Tuppköttbullar Marias at Tockafarmen Skåne län 16,5 
En produkt som har allt! Fantastisk hållbar råvara, ljuvlig, traditionell kryddning, 
härlig textur och rustikt hemtrillat utseende. De är oemotståndliga i stekpanna. 
Önskar att de finns i butiken nära oss!        

      

 

      

      

      

      

 

  



 

Län/land Guld Silver Brons 

Blekinge län 4 2 2 

Dalarnas län   1 

Gotlands län    

Gävleborgs län 4 3 5 

Hallands län 3 1 1 

Jämtlands län 3 3  

Jönköpings län 1 1  

Kalmar län 1 2 1 

Norrbottens län 1  1 

Skåne län 9 4 4 

Stockholms län    

Södermanlands län 4   

Värmlands län    

Västerbottens län 4 4 1 

Västernorrlands län 5 2 1 

Västmanlands län 2   

Västra Götalands län 3 5 4 

Örebro län 2 2 1 

Östergötlands län 1 1 1 

Danmark 4 2 1 

Finland    


